
doble porta
corredera

amagada dins
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llit de 1'80 x 1'90 metres amb
matalàs Opalin, de Hästens

coixins Eco-Soft col·lecció
Eco a escollir, de Hästens

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

Porta d'accès habitacions de
50 mm de gruix, composada
amb aglomerat massís central
de 40 mm, 4 cantells amb fusta
massisa i chapa de 5 mm de
MDF. Acabat lacat blanc.

Monocomandament sèrie
Essence single per pica de
lavado, de Grohe

Pica de lavabo
suspesa de
resina sòlida
mate, The
Collection

Inodor suspès
sèrie Fusion, de
Fajovisionline

Paviment bany antideslliçant
model Deep light Grey de
59x59 cm, de Porcelonsa

Sofà blanc de tres
peces model Fargo,
de BoConcept

Pica de cuina
Fragranite Blanc
polar, sèrie Basis,
de Franke

balconera practicable
de llibret de fusta de
roure natural laminada
amb doble
envidrament

fusteria abatible de
fusta de roure natural
laminada taula-vidre

cortina tipus screen
en fusteria de
balconera
practicable per
matitzar la llum al
interior dels espais

marc d'acer corten de 2
cm de gruix per emmarcar
els forats de les obertures

portecció solar de
porticons d'acer corten

estructura de suport
fusteria abatible
mitjançant perfils
tubulars

fusteries d'exterior de fusta
de roure natural laminada
amb doble envidriament barana de protecció

d'acer corten de 2 cm
de gruix

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

Porta corredera interior oculta
en tabic de cartró guix, de fusta
de roure emblanquinat

Porta corredera de
fusta de roure
emblanquinat

Tolomeo
Parette

butaca
blanca Fly

Puf blanc amb
il·luminació inferior,
de Campeggi

Taula petita
model Sofashat
blanca, de
GamaDecor

Porta corredera de
fusta de roure
emblanquinat

Puf blanc amb
il·luminació inferior,
de Campeggi

butaca
blanca Fly

cadira
blanca
Curve

Taula sala de fusta model
Duo, de GamaDecor

Campana crystal
FCR 905 Bk Xs
d'acer inoxidable
de Franke

Placa de cocció
independent d'acer
inoxidable, sèrie
Planar, de Franke

Rentaplats
compacte
obertura lateral
serie Sk75m53, de
Siemens

Porta corredera
de fusta de roure
emblanquinat

T4 (placa cartró guix
2x12'5 + 46LR + Xapa
Acer + 46LR + 2x12'5)

T4 (placa cartró
guix 2x12'5 + 46LR
+ Xapa Acer +
46LR + 2x12'5)

Plat de dutxa
Druaplan, de Duravit

Sistema de dutxa amb
termostat incorporat de la sèrie
Euphoria System 210, de Grohe

acabat pintat
amb pintura
plàstica mate

tauler de densitat
mitjana lacat amb
acabat satinat blanc

acabat pintat
amb pintura
plàstica mate

acabat pintat
amb pintura
plàstica mate

mur de pedra
amb morter
de calç

arrebossat amb
morter hidròfug

revestiment de
pedra amb morter
de ciment

panell Coverpanel Cp/Yp compost ;
   aïllament de poliestirè extrudit
   taulell de partícules de ciment

acabat pintat
amb pintura
plàstica mate

Taula sala de fusta
model Duo, de
GamaDecor

Porta corredera
de fusta de roure
emblanquinat

T1 (placa cartró guix
2x12'5 + 46LR + 2x12'5)

T1 (placa cartró guix
2x12'5 + 46LR + 2x12'5)

T1 (placa cartró guix
2x12'5 + 46LR + 2x12'5)

T2 (placa cartró guix
3x12'5 + 70LR + 3x12'5 WA)

paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

Monocomandament
serie k7 per pica
de cuina, de
Grohe
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Delimitació espais
--> aïllament -

privacitat

Connexions
entre espais -->

circulacions
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FLEXIBILITAT
es situa nucli central i dos espais al voltant d'aquest,
d'iguals dimensions, sent intercanviables. El mòdul
apartament entre dos mòduls habitació, per donar la
possibilitat d'apropiar-se d'un d'aquests.

Es parteix del nucli central el qual engloba zona d'instal·lacions
amb cuina+bany i zona amb armaris empotats dels quals surten
elements bàsics com llits, cuina, taula . Tot el nucli central  esta amb
portes correderes de manera que al tancar-se queda camuflat tot
el que engloba.
Al costat del nucli central pengen dues sales, una de les quals és el
dormitori  i l'altre sala  engloba la sala menjador diàfana.  Enfocat a
façana surt l'espai cuina amb zona de pas enfrontada a finestra de
façana, aprofitant l'espai com a pas i útil.

Al ser un espai adaptable, compleixen els següents requeriments ;

- zones de pas 1'10 metres
- zones d'accés a llits i pasos portes mínim 80 cm
- en cada sala es pot encabir 1'50 metres de diàmetre per
permetre el pas
- els obstacles estan a 70 cm del terra de manera que la cadira pot
girar per sota i no es  troba amb obstacles
- manetes i tot el necessari es troba en una alçada entre 0'40 i 1'40
metres (zona útil)
- protecció perimetral de 25 cm
- espai lliure en àmbit de cuina fins a 25 cm sobre el paviment

Instal·lacions vistes en zona de voltes.

Tot l'interior esta pintat de blanc trencat, puresa .

nucli interior

pas

cuina/pas

salasala

FAÇANA

passadís

terrassa coberta

VISUALS ZONIFICACIÓ ESPAIS CONCEPTE

ESPAIS HUMITSEMMAGATZEMATGE I PAS
INSTAL-LACIONS

CIRCULACIÓ OBERTA IL·LUMINACIO NATURAL

Mireia Masip Jolis11 HOTEL EN MONESTIR SANT TOMÀS DE RIUDEPERES PFC juny 2014 ETSAV

escala 1:20

Planta detall unitat apartament

PLANTA DETALL UNITAT APARTAMENT

estança                     sup. útil

18,86 m2Habitació 

Passos 4,80 m2
Terrassa int/ext 4,98 m2

Cambra higiénica 5,40 m2

Sala estar 18,86 m2
4,70 m2Cuina

57,60 m2SUP.ÚTIL TOTAL
63,23 m2Sup.Construida


